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Abstract: Ра се ави иконографском анаизом иконе Улазак Христа у Јерусалим 
— Цвети, посено фреске у манастиру Дечани (14. век). У рау је ат прево нај-
ранијег познатог текста (4. век) који описује оре повоом празника Цвети у 
Јерусаиму. Анаизирају се појеиначни иковни еементи и њихова симои-
ка. Композицијски еементи су потврђени изворима из Светог писма, а ројна 
свеочанства пронаазе се и унутар раних хоочасничких путописа (4–6. век). 
Истражена је симоичка хришћанска порука иконе и потврђено а сваки ета 
који је приказан на њој има уогу а пренесе ео ругог света и постане ствар-
ност у животу верника. 
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Уво

Јован Дамаскин је оказао а су иконе пуне истине у оној мери у којој се 
истина уопште може виети на земи1. Тако се и Христос, који је истина, 

може приказивати на сикама, зог отеотворења, јер је његово ожанство 
преузео вииво тео. Христос и његова Црква чине јено тео и јеан 
ух (Рим 12, 5; 1Кор 6, 17), тако а се сапричесници његове земаске цркве 
ораћају светитеима и њему а им, посреством Богомајке, усиши моитве 
јер „њега постави изна свега за гаву Цркви“ (Еф 1, 23). Зато су никејски оци 
и тврии а већ „сама света икона као таква престава исповеање и пот-
вру вере у Овапоћење, чиме су показаи а се у правосаву истина вере 
и уметност не развајају, нити супротставају, него узајамно посвеочују 
и потврђују“2. Тако је црквена уметност, као саставни ео храма, по својој 

• vcvetkovska-ocokoljic@megatrend.edu.rs
1 Ladner, Gerhart, „The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic 

Controvery“, у: Dumbarton Oaks Papers 7, Harvard University Press, Washington, D.C., 1953, 
6.

2 Јевтић, Атанасије, „1200. гоина Семог васеенског саора“, Градац XVI/2–4 (1988), 11.
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прирои итургијска, а њена сврха је а увее верника у созерцање Христа. 
Симеон Стопник Мађи каже: „Каа погеаш отисак наше сике, то смо 
ми које вииш“3.

Црква потврђује а се човек не кања материји, него а се кроз материју 
човек кања Створитеу. Црква, као храм Госпоњи, у живопису оража-
ва уховно успињање, то јест успињање из виивог ка невиивом, о-
жанском. Икона acheiropoiēton (нерукотворени ораз), коју је сам Христос 
оставио на урусу, потвра је његовог присуства, аи и орана против опа-
ача икона. Затим се појавују иконе рађене руком човека4, а потом и оста-
е које преносе визуено завештање Исуса Христа приказујући цеокупан 
његов живот (познат кроз Веике празнике), иконе Богороице и остаих 
светитеа и мученика. Писана (јеванђеа) и иковна (иконе) свеочанства 
пренеа су „уућим нараштајима његов истинити ик и омогућиа уима 
а га описују и вииво приказују“5.

Иако су током векова у хришћанству постојаа ројна превирања о томе 
а и треа поштовати иконе ии их тумачити и оацивати као иое, посе 
многих сукоа, који су се неретко завршаваи прогонима, спаивањем ико-
на и уијањем иконописаца и иконопоштовааца, икона се коначно утври-
а у 9. веку и остаа посвеочена о анас, о чему свеочи црквени празник 
Поеа правосава. 

1. Празник Христов улазак у Јерусалим — Цвети

Празник Цветна недеља ии Цвети просава се као празник успо-
мене на Христов уазак у Јерусаим. Овај огађај се, према Преању, есио 
шест ана пре Пасхе и сави се, у скау са црквеном каенарском гои-
ном, шесте неее Веиког поста. Иконе овог празника оикују се изузет-
ном празничном атмосфером, „сагасно прирои самог празника[,] који се 

3 Vikan, Gary, „Art, Medicine and Magic in Early Byzantium“, у: Albot, Alice-Mary (ур.), Dum-
barton Oaks Papers 38, Harvard University Press, Washington, D.C., 1984, 45.

4 По преању, први иконописац ио је Свети Лука, који се најчешће приказује тако што 
иконопише икону Богороице са Христом. Према апокрифном спису Како се написа 
јеванђеље може се утврити а је истовремено настао и писано и „сикано“ јеванђее, 
непосрено по Вазнесењу Богородице, пошто је апостои просавише „на неу и на 
земи“: „[…] Таа сви огувеше и занемеше осим што чуше гас са нееса. И не могаху 
се опоменути, осим што сеђаху на јеном месту. И ту узеше хартију и писаху, сушајући 
гас са нееса. Каа простреше и прочиташе, таа принесе свако своје написано. Гас 
са нееса престае. И саставише свето Јеванђее. И утврише га у Веики четвртак. Ту 
узе свети Лука и насика четири иконе геајући на ице Богороице. Лука се тако назва 
први зограф на земи“. Јовановић, Тома, Апокрифи новозаветни, Српска књижевна за-
руга – Просвета, Београ, 2005, 367.

5 Тоић, Бранисав, Чанак Меић, Мианка, Манастир Дечани, Музеј у Приштини, Цен-
тар за очување насеђа Косова и Метохије – Mnemosyne, Српски правосавни манастир 
Дечани, Приштина, 2005, 538.
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прекиа строгим и прираним распоожењем Веиког поста и наговештава 
празничну раост о Васкрсу“6. 

Црквена сужа на Цвети први пут је заеежена крајем 4. века (око 385) 
у хоочасничком путопису S. Silviae Aquitaniae Peregrinatio ad Loca Sancta7 
и описује ројне церемоније и орее ране хришћанске цркве:

Сеећег ана, оносно ана Госпоњег, којим почиње Пасхана нееа, ове 
названа Веика нееа, са првим петовима започињу ореи уоичајени за 
празник Васкрсења8, пре крстом, који трају све о свитања. Рано на Госпоњи 
ан потом се ие, као и оично, о Веике цркве, зване Мартиријум ии Све-
очанство. Тако се зове јер је на Гоготи, тј. иза крста на коме је Госпо по-
страао. Каа се оаве све суже, по оичају, у Веикој цркви пре него што 
се а отпуст архиђакон први изговара: „Током престојеће неее, тј. о су-
тра, окупаћемо се у евети час у Мартиријуму — оносно у Веикој Цркви“. 
Затим проговара по руги пут: „Данас уимо спремни у семи час на Еео-
ни9’. Каа се а отпуст у Веикој цркви — оносно у Мартиријуму, епископ уз 
појање ие о места васкрсења, ге се завршава сужа која је уоичајена на 
Васкрсење у Госпоњи ан посе суже у Мартиријуму. Таа сви иу кући и 
журе а оеују, а и у семи час ии спремни у цркви на Ееони, оносно 
на Масиновој гори. Тамо је пећина у којој је Госпо поучавао. 
Тако, у семи час сви зајено са епископом пењу се на Масинову гору у цркву, 
ге се певају химне и антифони пригони за тај ан и место и читају се при-
гоне поуке. И каа почне евети час, пењу се појући химне ка месту Имомон, 
оаке се Христос вазнео на нееса, и сеају горе, јер им је заповеђено а сену 
у присуству епископа, ок јеино ђакон увек мора а стоји. Певају се химне 
и антифони пригони за место и ан, и чита се Свето писмо испрепетано 
поукама и моитвама. Каа почне јеанаести час, чита се ео из Јеванђеља10 у 
коме еца са гранчицама и памама сусрећу Госпоа говорећи: „Багосовен 
је онај који оази у име Госпоње“.
Затим епископ и сви присутни устају и сиазе пешице са врха Масинове горе, 
појући химне и антифоне: „Багосовен си ти који оазиш у име Госпоње“. 
Сва еца која су присутна рже масинове ии памине гранчице — чак и 

6 Успенски, Леони, Лоски, Ваимир, Смисао икона, Јасен, Београ – Никшић, 2008, 177.
7 Рукопис Ходочашће свете Силвије Аквитанијске пронађен је 1883. гоине у Тоскани и 

препис је оригинаног текста који потиче из периоа 383–385. Вии у: Colonel, Wilson C. 
(ур.), Palestine Pilgrim’s Text Society, I, London Committee of the Palestine Exploration Fund, 
London, 1896. 

8 Икона Васкрсење Христово оухвата ве сцене (ва огађаја): Силазак у Ад и Мироно-
сице на гроу.

9 Елеона, Елеонска гора исто је што и Маслинова гора.
10 Овај поатак о анас остаје несигуран. У Светом писму, тачније јеванђеима, ниге се 

не помињу еца која су сусреа Исуса на уаску у Јерусаим. Међутим, ауторка ранохриш-
ћанског путописа спомиње ецу са паминим гранчицама чак ва пута. Такође, у још 
јеном веома раном путопису француског хоочасника Itinerarium Hierosolymitanum 
(333) помињу се еца која са паминим гранчицама сусрећу Исуса. Иако се тври а се 
еца у овој функцији појавују на иконама Цвети много касније (6. век), ови путописи 
показују а су постојаи многи ранији извори који су нагашаваи уогу еце при очеку 
Христа.
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она нејака, коју приржавају ии носе роитеи. И тако епископа прате као 
Госпо у раније оа. Са врха ра о граа, и оате о места Васкрсења кроз 
читав гра, цеим путем сви иу пешице, аме и госпоа појенако пратећи 
епископа и појући, аи поако и нежно, а се нико не умара. Каа и стиги, 
иако је ио касно, оржаи и вечерњу сужу; затим и се помоии ко 
места распећа и потом се разиши“11. 

Превеени текст ат је у цеини, пошто престава најранији запис суж-
е на Цвети. Из њега се може запазити а је цеокупан оре Христовог уа-
ска у Јерусаим изнова оновен, са епископом као гавом Цркве на чеу 
(који замењује Христа на земи). Проазећи пут којим је ишао Христос, 
епископ, ђакон, и верници (уместо апостоа) уазе у гра, ге их на капији 
очекују еца која еру и ацају памине (о финика) гранчице пре Христа. 
Уога еце (која ће у тексту ити етаније ојашњена) изразито је важна у 
ореу, што је нагашено њиховим присуством у пратњи роитеа. 

Многе огосужене химне, па и оне из суже на Цвети, каа говоре 
о оређеном огађају који се празнује, уоичајено започињу речју „анас“. 
„На тај начин Црква кроз итургију спомиње, сећа се огађаја из свештене 
историје, и то помињање није тек пуко оживавање у памћењу, већ је то на 
тајанствен начин, истински уазак у свето Божје време, у Божју саашњост. 
Светим Духом оно што је прошо постаје саашњост. Христос саа уази у 
Јерусаим и ми га у том уаску сусрећемо“12. Међутим, овај орени оразац 
има много сичности са митоошким орасцем, тј. са преживавањем мита13 
у коме се ојеињују прошост и саашњост и ге појеинац, преживавањем 
оређеног огађаја који се приповеа постаје тренутни сапричесник јеине 
стварности што се изнова понава ван хроноошког времена. Извор огађаја 
постаје јеина, саашња и езвремена стварност. Тако и Евокимов14 истиче 
а су црквени ореи ожанско ео које има моћ а отвори време и а се 
усеи унутра као истински саржај сваког тренутка. Тако се потврђује веков-
но хришћанско неено онавање итургије, на којој се оживавају тео и 
крв Христова и тако потврђује његово вечно присуство.

1.1. Иконографски еементи и њихова писана потвра

Улазак Христа у Јерусалим — Цвети спаа у цикус Веиких празника. 
Описан је у јеванђеима (Мт 21, 1–11; Мк 11, 1–10; Лк 19, 28–40; Јн 12, 12–15), 
апокрифима, итургијској и химнографској итератури, а пророкован је и 
у Старом завету. Ова сцена престава јену о сцена ванаест Веиких 

11 Colonel, W., н. д., 57–59.
12 Иић, Нена, Господ Исус Христос: живот, Акаемија СПЦ за рестаурацију и консер-

вацију, Београ, 2008, 264.
13 Еијае, Мирча, Мит и зиља, Матица хрватска, Загре, 1970.
14 Евокимов, Паве, Уметност иконе: теологија лепоте, Мегатрен универзитет – Акае-

мија СПЦ за уметност и консервацију, Београ, 2009, 94.
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празника, названих Dōdekaorthon, нарочито попуарних у иконопису о 12. 
века15.

Уоичајени иконографски еементи празника Цвети сее гавне при-
повеачке еементе из јеванђеа: ве групе уи, које чине са еве стране 
апостои, а са есне — незоива светина. Христос јаше на магарцу и окос-
ница је цеокупне сцене и огађаја. Увек је поставен у среиште, ез озира 
на измене у остаим, ситнијим етаима. Он јаше на магарцу ии сеи на 
њему очно. У евој руци ржи свитак, ок есном агосиа. Христос је у 
пратњи својих ученика. Позаина може ити паве, аи и затне оје, каа 
симоизује простор ругог света, ожанску светост. Пејзажни еементи 
су: панина (ро) и — понека — пећина, стао паме, гра Јерусаим. На 
капији је светина (са паминим гранчицама ии ез њих), а еца простиру 
своје хаине испре Христа и пењу се на памино рво киајући гранчице. 
Христос је приказан у оежи уоичајеној за грчке фиософе. 

У Ерминији породице Зографски (1728) сикање Цвети је описано на се-
ећи начин: „Гра и изна њега ра, и Христос сеи на магарцу и агоси а, 
прате га апостои, пре њим горе на ру рво, и на њему еца секу гране 
секирама16 и простиру их по земи. Други ечак се пење на рво и геа ое 
Христа, а испо магарца руга еца, јени рже гране, руга се гурају, нека 
простиру хаине своје, а руга вае трње из ногу својих, а изван граске 
капије Јуејци, уи и жене, рже маенце у наручјима својим (и) гране, и 
испо зиова граских и прозора геају Христа“17. 

Извори везани за симоичко и иковно преставање еце унутар овог 
празника могу се пронаћи у Светом писму. Оразожење што се појавују 
еца оично се везује за стих: „У устима мае јеце и која сисају чиниш сеи 
хвау“ (Пс 8, 2) који се понава и у Јеванђеу по Матеју у нешто измењеном 
оику: „Из уста еце и оојчаи начинио си сеи хвау“ (Мт 21, 16). Овај 
стих, такође, уоичајен је на јутрењу празника: „Из уста еце незоиве и која 
сисају, свршио си хвау својим сугама, уништивши непријатеа“ (Цвети, 
јутрење, 1. песма канона, 1. тропар)18. 

Међутим, еца имају и уогу а нагасе невиност и чистоту уше, насу-
прот Јуејцима, који нису отвории срце за Христа, који га нису препознаи 
и који намеравају а га разапну на крст. У Другој еседи Епифаније Кипар-
ски навои: „Деца што сисају кањају се Христу, а јеврејски учитеи врше 

15 Tomadakis, Nikolaos B. et al., Sinai: Treasures of the Monastery, George Christopoulos A., John. 
Bastias C., Athens, 1990, 105.

16 Сеча паминих гранчица секиром није уоичајена појава. На иконама и фрескама еца 
угавном оме гранчице гоим рукама, ок се секире појавују веома ретко.

17 Меић, Миора, Стари сликарски приручници, II: Први јеруса лимски рукопис, Типик 
Нектарија Срина, Књига попа Данила, Ерминија породице Зографски, Репуички за-
во за заштиту споменика кутуре, Београ, 2002, 604.

18 Раовановић, Јанко, Радови из иконографије, Акаемија СПЦ за уметност и консервацију, 
Београ, 2008, 116–117.
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езожност“19. Међутим, еца се ове могу тумачити и као тек покрштени 
хришћани20 који су примии агоат Духа Светог, а појенако и а и се 
нагасиа разичитост између оних езазених и незоивих у уху и оних 
старих, огрезих у езожности и гресима овог света, који оацују Христа. 
Тако се на Цвети (конак, гас 6) пева: „На престоу на неу, а на Земи си 
на магарету ио Христе Боже, Који си примио анђеску хвау и певање еце, 
која ти кичу: Багосовен си Ти, Који си ошао а позовеш Аама!“21, а есе-
а на празник Епифанија Кипарског саржи и сееће: „Деца узносе Христа 
на магаре а јеврејски старци на крст […] еца машу памовим гранчицама а 
очеви га поијају копем“22.

Као што је речено, иако навеена хоочашћа помињу ецу, у самим јеван-
ђеима, у опису уаска Христа у Јерусаим, еца се ниге не помињу. Наји-
жи извор везан за указивање почасти јесте стих из Јеванђеа по Матеју: „А 
наро веома многи простираше хаине своје по путу, а руги резаху грање 
о рвећа и простираху по путу“ (Мт 21, 8). Иако јеванђеа не помињу ецу, 
ово преање потиче ораније, ар о 6. века, ге виимо исти ета на при-
казу у Јеванђељу из Росана. Овим поатком Раовановић23 наговештава а 
његово пореко треа тражити међу аегоријама аексанријских мисиа-
ца и античком преању које је проро у хришћанство. Међутим, навеено 
јеванђее (рани 6. век ии среина), пореком из Мае Азије ии Антиохије, 
писано на грчком језику, има веома развијену сцену Цвети. Христос јаше на 
магарцу, а оежа је (неуоичјено за ову икону) затне оје. Христос није у 
среишту саме сцене, аи је његова уога нагашена управо затном ојом, 
тако а ипак заоија среишње место. Иза њега су ва апостоа, као и 
рво паме, на коме су ва етета. Испре капије граа очекује га групица 
маића и стараца, који рже у рукама поигнуте памине гране24 (које не-
типично штрче у висину), а ва маића простиру своје споашње хаине 
паве и црвене25 (у истој оји као и унутрашње). Између групице маића 
19 Исто, 117.
20 Превоиац еа Itinerarium Hierosolymitanum (енг. Itinerary from Bordeaux to Jerusa-

lem (333 AD)), спекуише а су еца иа општи термин који је коришћен а опише но-
вокрштене, указујући на њихов уховни преоражај, јер и сам хоочасник, помињући 
изграђену азиику о стране Константина, каже између остаог, а је у цркви веи-
чанствене епоте постојао резервоар (esceptoria) из којег је истицаа воа и купатио 
(крстионица) у коме су се еца купаа (крштаваа), Colonel, W., н. д., 24).

21 Протић, Драган, Црквено песништво, Богосовски факутет СПЦ, Београ, 2001, 265.
22 Раовановић, Ј., н. д., 119–120.
23 Исто, 119.
24 Памине гранчице су јеан о уоичајених симоа ране хришћанске иконографије. Такође, 

оне се јавају и на римском прстењу (2–3. век) као јеан о касније христијанизованих 
симоа. Детаније у: Finney 1987. Почасти указане очекивањем са паминим гранчи-
цама имају и своју меицинску позаину. У ројним грчким и римским сачуваним ре-
цептима међу остаим састојцима помињу се и памине урме ии истови. Детаније в. 
у: Scarborough, John, „Early Byzantine Pharmacology“, у: Albot, Alice-Mary (ур.), Dumbarton 
Oaks Papers 38, Harvard University Press, Washington, D.C., 1984, 213–232.

25 Црвена оећа симвоизује проивену крв Исуса Христа, аи и Христа као цара. Раова-
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и стараца (светине) и капије, са чијих зиина (прозора) светина маше гран-
чицама, приказано је четворо еце у еим, кратким хаинама са павим 
тракама. На сцени нема приказа ра, које је саставни ео иконе Цвети. Деца 
такође рже памине гранчице26. Оне се могу протумачити као уховна про-
мена која се ешава у уима27, унутрашњи преоражај остварен примањем 
Христа (примање у гра). Темп28 сматра а ову поеу првенствено треа 
схватити у уховном смису, „она је нагашена иејом уаска у гра, оно-
сно преаском из споашњег света у онај који је затворен унутар зиина“. 
Граска врата временом ће постати изузетно важан иконографски ета 
који ће увек преставати граничну ситуацију, то јест симо преаска из 
јеног (материјаног) у руги (уховни) свет, тријумф на смрћу и уазак у 
рај. Тако и Свети Исаак Сирин29 каже: „Ка затвори граска врата, тј. чуа, 
човек ратује унутра и не оји се зоника изван граа“. У чину уаска у гра 
може се тумачити његова поеа на нижом прироом и зато „његов оа-
зак употпуњује стање самоспознаје, неопхоан унутрашњи усов врхунског 
уховног огађаја који треа а се развије“30.

Ка Христос уази у Јерусаим, очекују га и позравају као цара, као по-
томка и насеника најсавнијег јуејског цара Давиа (Пс 118, 26; Мт 21, 9). 
Част указана Христу скиањем и простирањем хаина позната је као оичај 
очекивања веома цењених ичности још из Старог завета: „Помазах те за 
цара на Израием. Таа рже узеше свак своју хаину, и метнуше поа њ 
на највишем асамаку, и затруише у труу и рекоше: Јус поста цар“ (2Цар 9, 
12–13). О симоичном скиању старе оеће и примању нове ко апостоа 
говори се у стиху Цветног триоа (конак, гас 8): „јер сте оећу истине но-
сии, исткану о Богосова са неа“31. Тако оећа, као знак поштовања и 
оавања посене врсте ороошице и части, има и симоичан смисао — 
у скиању старе оеће (старог езожног човека) и примању нове истините 
оеће (оновеног човека, чисте уше, спремне а прихвати Христа).

новић, Ј., н. д., 472.
26 У ојашњењу ове сцене нагашено је а су се ва маића попеа на рво паме како 

и имаи ои поге (што је мао вероватно усе уоког симоизма који ова сцена 
саржи). За ојашњење и иустрацију овог манускрипта в. у: Ingo, Walther, Norbert, Wolf, 
Masterpieces of Illumination: The world’s most famous illuminated manuscripts 400 to 1600, 
Taschen GmbH, Köln, 2005, 62.

27 Према Остроумову, реч паломник, која у Русији сужи као појам за хоочасника, извее-
на је из атинске речи palma и означава носиоца пами, тј. путника ка Гроу Госпоњем 
што носи памину гранчицу као успомену на оне којима је наро очекивао Госпоа при 
уаску у Јерусаим. Детаније вии у: Остроумов, Стефан, Мысли о чудесах, Проог, 
Киев, 2004., (прев. на српски језик: http://manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/
detaljnije/istorijat_hodoaa_i_stranstvovanja, прегеано 5. 7. 2010).

28 Темп, Ричар, Иконе и тајновити извори хришћанства, Каенић, Крагујевац, 2009, 
153.

29 Доротољуље, II, Манастир Хианар – Света Гора Атонска, 1998, 520.
30 Темп, н. д., 153.
31 Нанић, Мирко, Тропари и кондаци, Српска правосавна зајеница Ши, Ши, 2005, 231.
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Лазарев32, успоставајући параеу између римских оичаја и раних 
хришћанских ореа и сцена, аје пример капее Палатине (1132–1140), 
која је преставаа ворску цркву. Описујући програмски цикус фреса-
ка, он навои а су насупрот краевске оже на јужном зиу распоређене 
фреске, које у симоичној форми просавају краевску васт и њену моћ. 
Тако и сцена Улазак у Јерусалим потиче о „касноантичке императорске 
иконографије adventusa33. Христос се у њој просава као тријумфујући го-
споар света, који свечано уази у гра. Кроз граска врата изази гоми-
а нароа која га позрава ии женска фигура која у аегоријском оику 
престава natio“34.

Појавивање магарице и маунчета на иконама Цвети није уоичајено, 
аи се јава као ео соженијих сцена на фрескама (Дечани, 14. век). Њихово 
појавивање осовно преноси јеванђески извор о магарици и магарету 
тако а потврђује симоику животиња коју аје Епифаније Кипарски, а про-
наази се у сеећем стиху, ге се Христос ораћа војици апостоа и упућује 
их шта а рае: „Иите у сео што је према вама, и омах ћете наћи магари-
цу привезану и магаре с њом; оријешите их и овеите ми“ (Мт 21, 2). Ове 
речи у скау су са испуњењем старозаветног пророштва о оаску цара: 

„Кажите кћери Сионовој: Ево Цар твој ие теи кротак, и јаше на магарици, 
и магарету, маунчету товарне животиње. Довеоше магарицу и магаре, и 
метнуше на њих хаине своје и усјее на њих“ (Мт 21, 7–8). Иако постоје о-
атни извори (Ис 62, 11; Јн 12, 15), испуњење пророштва се најјасније уочава 
у Књизи пророка Захарије: „Рауј се много, кћери сионска, повикуј, кћери 
јерусаимска; ево цар твој ие к теи, правеан је и спасава, кротак и јаше 
на магарцу35, и на магарету, маету магаричину“ (Зах 9, 9). 

Дајући ојашњење иконографских еемената Цвети, Епифаније Кипар-
ски каже: „Зашто је Христос све о са хоао пешице, а само саа и јеино 
саа, јаше животињу? […] Два апостоа која су посата у сео а овеу ма-
гарицу и магаре су ва завета — Стари и Нови. Кога означава магарица? Без 
воумења синагогу која је живеа по тешким ременом, и на чију ће кич-
му Христос ускоро сести. Шта означава магаре? Сав остаи иви и неоу-
зани наро многоожачки, на кога нико није узјахао, тј. нико га није могао 
оузати: ни закон, ни страх, ни анђео, ни пророк, ни Писмо, него јеини 
Бог Логос (Реч) који је у Витејему рођен у јасама, зајено са есовесним 
животињама, а и нас осооио неразума и учинио нас Богомразум-
32 Лазарев, Виктор, Историја византијског сликарства, Бримо – Логос – Гоосино, Бео-

гра, 2004.
33 Формуа adventus јесте ви широко распрострањеног орасца римског империјаног цар-

ског сикарства који ће касније играти важну уогу у хришћанском сикарству (најчешће 
на сцени Улазак Христа у Јерусалим). Он престава званичан уазак императора у гра 
и изражава важност његовог присуства ту.

34 Лазарев, В., н. д., 117.
35 На појеиним руским иконама уместо магарца Христос се појавује на коњу. Успенски 

ово ојашњава тиме што у Русији магаре није уоичајена омаћа животиња. Успенски, Л., 
Лоски, В., н. д., 178.
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ним. […] Шта значи скиање оеће са еце и простирање по путу? Да и 
означии скиање старог човека, онаживање и запуштеност синагоге. Кога 
преставају еца која кичу Богу? Без сумње верни наро цркве — Хри-
стово покоење“36. Дае, Епифаније Кипарски тумачи мајке еце као „купку 
крштења у којој се верујући препорађају“, сиазак Христа са Ееонске горе 
као сиазак Бога Логоса с неа, масинове гранчице као „чисте уше праве-
ника“ и као „поеу на Аом“, оне који иу испре као правене пророке, а 
оне који иу иза Христа као „апостое и све који у њих посе повероваше“, 
а сам гра је неески Јерусаим. Христов уазак у Јерусаим је, ез сумње, 
оровоан и поеоносан. Такође, Јерусаим је место уућег Христо-
вог страања, аи и гра у који он поеом (тријумф) уази у смрт, оносно 
васкрсење и сјеињење са Оцем. Према Раовановићу37, памине гранчице 
значе васкрсење и поеу на смрћу као поеоносни знак и у античком и 
хришћанском схватању, магаре преоражава нови наро — хришћане — из 
многооштва, а простирање хаина значи разрешење о грехова. Тако се 
Христов уазак у Јерусаим може тумачити и као „најава Другог оаска и 
Царства уућег века, које је препознао цео Јерусаим виевши Христово 
царско остојанство“38. Међутим, Успенски39 навои а је Христова поеа 
иа првенствено поеа на смрћу и а је нароу ио веома тешко а при-
хвати ову чињеницу с озиром на очекивано успоставање земаског цар-
ства Израеа и физичко уништење непријатеа. Ипак, у Јеванђеу по Јовану 
Христос наговештава врсту своје ваавине каа каже: „Царство није моје 
о овог свијета“ (Јн 18, 36). Тако, разочарани Јуејци, свега некоико ана на-
кон просавања Христовог уаска у гра, говоре Пилату да га распне, а 
Христос свестан ових огађаја, уаском у Јерусаим, оровоно прихвата 
страање и смрт зара спасења свеукупног уског роа.

У путопису Itinerarium Hierosolymitanum, описујући светиње Јерусаима, 
аутор навои: „Ако кренете из Јерусаима ка источној капији граа, намера-
вајући а се попнете на Масинову гору, наићи ћете на оину названу 
Јосафатова оина. Са еве стране наазе се винограи, и ту је камен на 
месту на коме је Јуа Искариотски изао Христа; са есне стране је пами-
но рво, чијим гранчицама су еца кицаа и којима су оасуа пут каа 
је Христос ошао“40. Тако је кроз овај рани окумент потврђено постојање 
паме (ии оређивање ате паме као такве), са које су еца (поменута и у 
овом извору) киаа гранчице и очекиваа Христа. Међутим, сам симо 
паме поистовећиван је са рветом живота у рају. Ако се крене о иеје а је 
Јерусаим о коме се ове говори уховно место, рај на неесима, она пама, 

36 Раовановић, Ј., н. д., 118–119.
37 Исто, 119.
38 Јовановић, Зоран, Азучник православне иконографије и градитељ ства, Музеј СПЦ, 

Београ, 2005, 472.
39 Успенски, Л., Лоски, В., н. д.
40 Colonel, н. д., 24.
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која се најчешће наази у среишту приказа Цвети симоизује рво живота 
које се наази у рају, а еца — нове хришћане који уирају његове поове. 

1.2. Дечанска фреска Улазак Христа у Јерусалим — Цвети

Ова фреска живописана је у манастиру Дечани око 1347. гоине, у про-
грамском цикусу Веиких празника, у највишем еу наоса, испо купое41. 
Цеокупан живопис у Дечанима нагашава развијање тема појеиних сцена, 
као и присутност ројних сцена и њихово усожњавање. Лазарев42 навои 
а су приметни и источни и запани утицаји унутар овог сикарства, као 
и снажан национани еемент. Тако он каже а се са јене стране појавују 

„вро ретке симоичке теме које потичу са Истока“, оогаћене занимивим 
приповеањем, ок се са руге стране „испоавају запани утицаји, чији су 
носиоци ии сао оучени pictores graeci, пореком са Јаранске оае, 
понајвише из Котора“. Међутим, оно што осикава ово сикарство, као и 
цеокупу византијску уметност 14. века, јесте јак утицај оновене античке 
уметности. Жанровске сцене преоваавају, и тема најачава иковност. То 
је нарочито приметно у разрађивању сцена унутар композиција, међу којима 
ни сцена Улазак Христа у Јерусалим не престава изузетак. Често се ее-
менти и фигуре на сценама фресака понавају као а су у огеау, „исто као 
и апостои у Цветима, сучеени са скупином грађана Јерусаима, а све је то 
појачано сиканим грађевинама у позаини“43. Међутим, уметност 14. века 
иа је по уоким утицајем исихаста, са Светим Григоријем Паамом на 
чеу, тако а се унутар овог сикарства може трагати и за јеним посеним 
мистичним изразом правосавног хришћанства. Управо овај покрет, који 
је преставао ору за очување најчистије уховности, зауставио је, већ 
у зачетку, натураистички приступ живописању светитеа који ће се тако 
снажно развити у ренесанси. 

Фреске манастира Дечани „у цеини исхое из византијске и српске тра-
иције и неовојиви су ео правосавне уметности прве поовине 14. века“44. 
Дечанска сцена Цвети појенако прати јеванђеску тему. На фресци је при-
казан Христос у среишту, како очно сеи на магарцу, ржећи свитак у 
евој руци, а есном агосиајући. Иза њега је група апостоа која га пра-
ти, ок се ае, иза Масинове горе, уочавају преостаа војица апостоа, 
које је Христос посао а овеу магарицу и маунче. На Масиновој гори 
уочавају се зиине граа кроз чију капију изазе навеене ве животиње. 
Испре Христа ва етета простиру своје хаине, а испре ае, очекује 
га светина на капији Јерусаима са паминим гранчицама у рукама. Између 
Христа и капије са нароом преставено је воје еце која киају гранчи-
це са паминог рвета и још ва етета која пружају руке а уеру гранчице. 

41 Тоић, Б., Чанак Меић, М., н. д., 507.
42 Лазарев, В., н. д., 177.
43 Тоић, Б., Чанак Меић, М., н. д., 461.
44 Исто, 335.
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Њихов поожај је нарочито важан. Јено ете се наази на стени иза Христа 
и покушава а охвати памину грану, ок руго ете приржава мајка. По 
читавом путу испре и иза Христа посуте су памине гранчице. У гомии 
уи испре граске капије појавују се још ва етета. Јено мајка ржи за 
руку, а руго је поига на рамена како и ое виео Христа. 

У цеокупном ечанском живопису 14. века, а тиме и на фресци Цве-
ти, уочавају се опште карактеристике стиа Паеоога. Оптичко јеинство 
сике композицијски је грађено тако а груписањем ојеињује еементе 
и читав огађај усмерава ка среишњој фигури, тј. ка Христу. Премети су, 
карактеристично за навеени сти, поставени из разичитих перспекти-
ва у скау са усмеравањем посматрача/верника на кучни огађај. Тако 
се и с Христове еве и с есне стране панине и ра повијају ка њему као 
а му се и цеа прироа кања „јер је моја цеа васеена и све што је у њој“ 
(Пс 50, 12). Фигуре апостоа су груписане и извојене ром и архитекту-
ром, појенако као и светина, која је заокружена капијом Јерусаима као 
исхоиштем Христовог путовања. Грађевине и пејзаж формирају отворени 
простор у коме су Христос на еом магарцу и еца, тако а симоизују 
отворена нееса, ге је сам Христос врата, а еца испре њега — хришћани 
чистих уша који примају Госпоа, у скау са псамом: „Сави нееса и сиђе“ 
(Пс 18, 9). Криве и повијене иније у сужи су нарације. Оне прате фигуре, 
истичу њихово кретање и усмеравају посматрача на аган, „таасасти“ ток, 
који кизи са сцене на сцену, ритмички развијајући причу. Порука ове фреске 
мога и се управо тако и протумачити — као путовање „јер Госпо зна пут 
правенички“ (Пс 1, 6). Преоражај из материјаног у уховно стање, уа-
зак у неески Јерусаим кроз капију Христа, може се сагеати кроз сеећи 
псаам: „Врата! Узвисите врхове своје, узвисите се, врата вјечна! Ие цар 
саве“ (Пс 24, 7). Ии као што се још спомиње у Старом завету: „Ти, који 
ме поижеш о врата смртнијех […] Да их казивао све хвае твоје на вра-
тима кћери Сионових“ (Пс 9, 13–14). У евом угу, изна апостоа, на ру 
је приказана зиовима окружена азиика са три крста и црква са купо-
ом45. Раовановић46 навои а се раи о стиизацији цркава у Витанији ии 
Ееонској гори у вези са празничним ореом каа из Јерусаима патријарх 
са свештенством и нароом оази на Масинову гору и све о Витаније, ге 
је потом вршено освећење масинових гранчица, које су еене нароу. За-
тим се из Витаније ие на место Христовог вазнесења на Масиновој гори, а 
она се гранчице оставају на место Христовог распећа на Гоготи. Таа се 
свечано уазио у цркву Васкрсења Христовог. „У ругом пану је Јерусаим 
са карактеристичним грађевинама у граским еемима, између остаог са 
стуом и ротоном, тј. храмом Христовог гроа и Васкрсења, саграђеним у 4. 
веку“47. На тај начин су верно испоштовани сви еементи из преања који се 
препићу из разичитих временских периоа, ојеињени на јеном приказу. 

45 Раовановић, Ј., н. д., 120.
46 Исто.
47 Исто, 121.
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Нагасак је на есхатоошком свету у коме нема хроноошког времена, све 
је саа. Грађевине из 4. века су, аке, саграђене око четиристо гоина на-
кон Христовог живота и страања, аи се приказују као а су постојае у 
његовом времену. У живопису то нема историјски значај, аи има изузетно 
уок приповеачки, симоичан и уховни, јер потврђује Христа као вечна 
врата за уазак у руги свет и као капију преоражаја.

Простирање хаина пре Христом појенако и се мого препознати и 
у стиху који веича човека што сави Госпоа: „Поставио си га госпоаром 
на јеима руку својих, све си метнуо по ноге његове“ (Пс 8, 6). Језиком 
аегорије Темп48 тумачи оећу и споашње хаине као психоошке опи-
се унутрашњег стања приказане осое, чије скиање упућује на уховни 
преоражај, с озиром на то а су унутрашње хаине угавном живописане 
у еој оји, тј. у симоизацији уховне чистоте. Тако ета у коме виимо 
ецу која скиају своје хаине онава у ругом кучу гавну тему ове ико-
не, оносно уховну промену, јер „све фазе уског развоја параене су са 
сикама које симвоизују наш уховни живот“49, а нераскиива веза између 
итургије и уметности опринеа је развијању миси о нееској и земаској 
цркви, о земаском и нееском Јерусаиму, о путовању и преоражају. 

Закључак

О настанка прве иконе коју је Госпо створио, преко симоа раних 
хришћана, развијених сцена и житија, о ере Паеоога, каа се иконе и 
фреске оатно оогаћују античким еементима и потом уазе у касицизам, 
заокружен је визуени израз уховне цеине правосавне вере и византијске 
кутуре. Свака појеиначна сцена, сваки ик на икони осмишен је а 
прикаже руги свет, езвремени тренутак који је вечито саа. Међутим, 
хришћанска визуена уметност није се развијаа самостано, већ је преузе-
а ројне еементе претхоних кутура. Бројне аегорије које се појавују 
у Светом Писму, покушаји Светих отаца а на темеима патонистич-
ке фиософије окажу ожанско присуство у иконама и извесна нота ми-
стицизма изражена кроз најаве пророка и чуеса — говоре о угом развоју 
визуеног, опремећеног присуства уховног света. Тако фигуре, архитек-
тура, позаина, ритмика сцена, онос оја, и свеукупно оптичко јеинство, 
усмеравају и поставају посматрача, верника, унутар самог огађаја који је 
приказан.

Икона Улазак Христа у Јерусалим — Цвети престава јену о нај-
снажније осмишених сцена, јер управо овај огађај симоизује смисао 
Христове ваавине, његово истинско царство и оровоно страање зара 
спасења уског роа. Ова сцена, исказана кроз визуене еементе, симо-
изује уховно успињање, успињање из виивог ка невиивом, ожанском, 

48 Темп, н. д.
49 Исто, 153.
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кроз патњу труежног теа и страање. Христова поеа иа је првенствено 
поеа на смрћу, иако је наро очекивао успоставање земаског царства. 

Поражавање иконографије касноантичког императорског уаска у гра 
највероватније је имао за ци а кроз препознативу сцену, иску нароу, 
опише нови ви приказивања хришћанске стварности и уховног света. Си-
кана архитектура је непосрено поређена иејној концепцији фреске, а њен 
заатак је а увее категорију простора. Сикана архитектура груписањем 
својих маса, као што је сучај у Дечанима, и поставањем разичитих пер-
спектива усмерава посматрача на иејно језгро сике тако а се може гово-
рити о тематској, оносно христоцентричној перспективи. 

Иеја уаска у гра преставена је зиинама Јерусаима, а врата су гра-
ничник између ва света: уског и ожанског. Граска врата ии портаи 
(управо раи истицања њиховог симоичног смиса) често су преставани 
увеичано у оносу на грађевину чији су саставни ео, како и се приказане 
фигуре укопие у њихове оквире, на неки начин измирие преко врата као 
посреника и тако еовае посматрачу прироније. 

Христос се на икони Цвети просава као тријумфујући госпоар света, 
који свечано уази у гра: „Царство није моје о овог света“ (Јн 18, 36). Наве-
еним композиционим еементима и њиховом анаизом потврђује се прет-
поставка о приказивању нееског Јерусаима, у који Христос увои крштене.
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Iconographic Analysis: Entry into Jerusalem—Palm Sunday

The paper deals with the iconographic analysis of scene presented on icon En-
try into Jerusalem—Palm Sunday, as well as on fresco in the Dečani Monas-

tery (14th century). The paper gives a translation of the earliest known text (4th 
century) that describes the ritual regarding feast Palm Sunday in Jerusalem. Icon 
Entry into Jerusalem—Palm Sunday shows one of the most powerful devised 
scenes, because this event symbolizes the meaning of Christ's reign, his true 
kingdom and voluntary suffering for the sake of mankind salvation. In this paper 
are analyzed individual visual elements and their symbolism. The compositional 
elements are confirmed by sources from the Bible, and numerous testimonies are 
found within the early pilgrim travelogues (4th–6th century) as well. The sym-
bolic Christian message of icon is explored, and it is confirmed that every detail 
shown on icon has a role to transfer part of another world and to become reality 
in the life of believers. With mentioned compositional elements and with their 
analysis it is confirmed the assumption about the presentation of the heavenly 
Jerusalem, in which Christ introduced baptized. 

Key words: icons, Palm Sunday, Christ, Entry into Jerusalem, Jerusalem, 
iconography.
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